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 چكيده

متعلهق  کدو تودۀ  18از نظر صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی، های بومی کدوی شمال  ر  ایران  تودهمنظور مطالعۀ تنوع ژنتیکی  به

کشهاورزی ارومیهه در سهال     یقهات تکرار، در مرکهز تحق  3های کامل تصادفی در  در قالب طرح بلو آجیلی، تنبل و زینتی  های به گروه

 و TSSقبیهل فتوسهنتز،    های فیزیولهوژیکی از  و ویژگی گل ورفولوژیکی مربوط به میوه، بذر، برگ، وهای م ویژگیارزیابی شدند.  1392

 شهده  ررسیب های  ویژگی بیشترعملکرد میوه و طول بوته مشاهده شد.  برایها بررسی شد. باالترین ضریب تنوع ژنتیکی  ژنوتیپ اسیدیتۀ

ن بازده ژنتیکهی  یشتریترتیب ب وزن میوه، عملکرد میوه و بذر و طول میوه به قبیل یی ازها ویژگیبرای  داشتند. پذیری متوسط و باال توارث 

پرچم و قطر و طول ب ا  کمترین  ۀ، ن بت طول به عر  برگ، قطر میلبرگ دهی اولیه، طول شاخه قبیل ی ازصفاتبرای مورد انتظار و 

درصد از تغییرات کهل   95/86مجموع  اصلی در ۀمؤلف 7های اصلی،  . براساس نتایج تجزیه به مؤلفهانتظار مشاهده شد ده ژنتیکی موردباز

دهی اولیه، عملکرد میوه، وزن بهذر و   گره، شاخه اول، اهمیت و سهم صفات وزن میوه، عر  میوه، طول میان ۀدند. در مؤلفکررا توجیه 

گل، طول کاسبرگ نر و ماده، ضخامت پوست، ن بت وزن میوه به دانه و فتوسهنتز   میوه، طول دم  طول میوه و دم ته،اسیدی ،TSSصددانه، 

بل تنو کد در، لو براژ و ساعت کنار ۀتود ینب یلیآج یدر کدو یکیژنت ۀفاصل ینریشتکالستر نشان داد که ب ۀبود. نتایج تجزیبیشتر خالص 

 ست آمد.به د یو خو یدکن زایه ۀدتون میا

 پذیری. تنوع ژنتیکی، کدو، کالستر، وراثت ها: واژه كلید
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 مقدمه

 در کهه  نده هت  گیهاهی  بهزرگ  های تیره  از یکی 1کدوسانان

 در رشد سریر علت به کدوییان .ندشو می استفاده  بشر ۀتغذی

  جالهب  آبهدار  خهوراکی  ههای  میوه تولید و خود رویش  ۀدور

 ایهن  جز  که خیار و هندوانه طالبی، خربزه،کدو،  .ندا توجه

 و آ  بهه  و شوند می کشت ایران سراسر در ه تند خانواده

 این . درونند سازگار نیز ایران جنوبی و شمالی مناطق هوای

شهامل کهدو م همایی یها کهدو       کدو مختلف انواع خانواده،

ها بهه   آن ترین مهم از 4و کدو بلوایی 3، کدو تنبل2خورشتی

 25ها  گل است، پایه تک و گام آلو هیگیا روند. کدو می شمار

 نهر  های گل ن بت شوند. می ظاهر کاشت از روز پس 35تا 

 . [17]در هر بوته متفاوت است  1به  17تا  1به  4از  ماده به

 پکتین، گوناگون، قندهای رو نی، مواد باوی کدو تخم

. در [11]است  روی و آهن ها، ف فات مختلف، های پروتئین

عنهوان مهادۀ    های گوشتی انواع کدو به متطب سنتی از ق 

ۀ امالح بدن استفاده شده است. رو ن کنند تأمینضد قند و 

ههای   طور مهؤثری در درمهان کهرم    دانۀ گیاهان این جنس به

ای، هیپروتروفی پروسهتات، التهها  معهده و تصهلب      روده

شرائین نقش دارد و نیز در جلوگیری از انقباضهات نهامنظم   

کیل سن  مثانه و کلیه نقهش مهؤثری   قلب، کاهش خطر تش

 . [8]دارد 

درصد کدوی جههان را   13و  65ترتیب  آسیا و اروپا به

کنند. چین از نظر میزان تولید و عملکرد در وابهد   تولید می

 45سط  مقام اول را دارد. سط  زیرکشت کهدو در ایهران   

 40/15هزار تن و متوسط عملکهرد   696هزار هکتار، تولید 

ههای گل هتان و آرربایجهان     استان . [14] است تن در هکتار

                                                           
1. Cucurbitaceae 

2. Summer squash (Cucurbita pepo L.) Cucurbitaceae 

3. Winter suash pumkin (cucurbita Maxima Dush) 

cucurbitaceae 

4  . Winter squashe (cucurbita moschta) Cucurbitaceae 

 ربی بیشترین سهط  زیرکشهت و تولیهد را دارنهد. اسهتان      

هکتار کهدو آجیلهی و اسهتان     430گل تان سط  زیرکشت 

 14هزار هکتار و تولید  18آرربایجان  ربی سط  زیرکشت 

 .[3]هزار تن را دارد 

مطالعههۀ تنههوع فنههوتیپی و ژنههوتیپی بههرای شناسههایی    

منظهور بفهظ، ارزیهابی و اسهتفاده از      های مشابه به ژنوتیپ

پالسهم وبشهی، بهومی یها      رخایر ژنتیکی، مطالعۀ تنوع ژرم

ههای اصهالبی و همچنهین     شده قبل از شروع برنامه اصالح

هها از همهدیگر ب هیار بهائز      شناسایی و تفکیهک ژنوتیهپ  

دلیهل عهدم شهناخت رخهایر      در ایران به .[16]اهمیت است 

ههای اصهالبی درخهور     مطلو ، برنامهه  های ژنتیکی و ژن

ها صورت  سبزی خصوصاًتوجهی روی محصوالت با بانی 

توانهد بها شناسهایی خصوصهیات      نگرفته است، بنابراین می

ههای مطلهو  و مهورد نیهاز      های مختلهف ژن  ارقام و گونه

های مولکولی در دسترس  پژوهشگران را با از استفاده روش

 . [6] داد قرارها  آن

 افزایش با  داد نشان کدو روی بر شده انجام یها پژوهش

 یابد، می کاهش بذر عملکرد میزان میوه عر  به طول ن بت

 خواهنهد  بیشهتری  بهذر  تر عملکهرد  کروی های میوه بنابراین

 میوه تعداد و بذر اندازۀ میوه، اندازۀ زودرسی، داشت. صفات

ه از که  رود می انتظار ترتیب دارند. بدین افزایشی بوته آثار در

 فوق صفات از نظر را کدو های جمعیت بتوان گزینش طریق

منظهور   . در دانشگاه هیلتون یان  چین به[15]بخشید  بهبود

بررسهی تنههوع ژنتیکهی ارقههام کههدو بها اسههتفاده از نشههانگر    

مولکههولی اس. اس. ار و صههفات مورفولههوژیکی، بههرای    

رقهم روسهیه و بهرای کهدوی      28رقم چینی با  38کدوتنبل 

اسهتفاده شهد. بیشهترین تغییهرات      رقم چینهی   10 خورشتی

مورفولوژیکی معموالً با میوه همراه بهود. تجزیهه و تحلیهل    

هها و   هها براسهاس گونهه    بودن تهوده  وضوح متمایز ها به داده

مناطق جغرافیایی برای هر دو خصوصیات مورفولوژیکی و 

  .[13]مولکولی را نشان داد 
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تیکی در برخی هدف از پژوهش باضر، بررسی تنوع ژن

های کدوهای آجیلی، تنبل و زینتی شمال  ر  ایهران   توده

های مؤثر بر عملکرد  و بررسی روابط علّی و معلولی ویژگی

ههای   بذر و میوه و همچنین بررسی وضعیت توارثی ویژگی

هههای مورفولههوژیکی و   شههده بهها تعیههین ویژگههی   بررسههی

 ههای کهدوهای شهمال    کهردن تهوده   فیزیولوژیکی در متمایز

  ر  ایران است. 

 

 ها مواد و روش

لو اجرا شهد. ای هتگاه    پژوهش در ای تگاه تحقیقاتی ساعت

واب ههته بههه مرکههز تحقیقههات کشههاورزی و منههابر طبیعههی  

 1392کیلهومتری ارومیهه در سهال     30آرربایجان  ربی، در 

و  45˚ 10ʹ 935/0ʺقههرار دارد. طههول جغرافیههایی ای ههتگاه 

و ارتفهاع آن از سهط      37˚ 44ʹ 018/0ʺعر  جغرافیهایی  

 301ارومیهه   ۀمیزان بارنهدگی سهالیان  متر است.  1338دریا 

هههوای آن براسههاس آمبههرژه از نههوع    و  متههر و آ  میلههی

و بهداقل   4/34مطلهق   دمهای  بیشهترین . اسهت کوه تانی 

 . استگراد  سانتی ۀدرج -4/9مطلق آن 

نهوع کهدو    11توده کهدو، شهامل    18در پژوهش باضر 

نوع کدو زینتی ارزیهابی شهدند.    2دو تنبل و نوع ک 5آجیلی، 

همۀ ارقام بومی منطقۀ آرربایجان  ربی ه تند و مورد کشت 

شده از ای هتگاه   گیرند. بذور استفاده و کار کشاورزان قرار می

تحقیقات کشاورزی آرربایجان  ربی، بخش تهیۀ نهال و بهذر  

آمهده اسهت و     1ها در جهدول  شد که مشخصات آن دریافت

کاشهههت از نظهههر خصوصهههیات مورفولهههوژیکی و پهههس از 

 (.1 ها ارزیابی شدند )جدول فیزیولوژیکی آن

 18های کامالً تصادفی بها   در قالب طرح بلو  آزمایش 

متهر و   3د. طول ههر کهرت   شتکرار اجرا  3( با تودهتیمار )

کاشت بهذور   متر در نظر گرفته شد. 3ها  کدام از آن بین هر

و  50هر بوتهه   ۀ، فاصلکپه( بذر داخل هر 5) صورت کپه به

انجهام   2/3/1392متر در تارین  سانتی 5عمق کاشت بدود 

بوتهه مطالعهه    4شهده،   بوتۀ کاشته 6در هر کرت از گرفت. 

رشد گیاههان   ۀهای زراعی در طول دور تمامی مراقبتشد. 

هها روی   های اضهافی، ههدایت بوتهه    کردن بوته قبیل تنک از

تها   شد انجام کوددهیو های هرز  پشته، وجین دستی علف

رفولوژیکی از رشد مطلهو   وگیاهان برای بررسی صفات م

 و یکنواختی برخوردار باشند.

 

 شمال غرب ایرانشده از  آوری جمع شدۀ بررسیهای  تودهمشخصات  .1 جدول

 تیپ نام توده شمارۀ توده تیپ نام توده شمارۀ توده

 آجیلی لو جهت 10 آجیلی کندی زایه 1

 زینتی خوی 11 آجیلی لو  بی  علی 2

 تنبل خوی 12 آجیلی اشنویه 3

 تنبل بیران کوی  13 آجیلی یرانب  کوی 4

 آجیلی مهاباد 14 تنبل تپه قورت 5

 تنبل کندی زایه 15 آجیلی اخچالر 6

 تنبل مهاباد 16 زینتی شهر پیران 7

 آجیلی لو ساعت 17 آجیلی کناربراژ 8

 آجیلی خوی 18 آجیلی علیا  وقاملوی 9
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ههای   شده براساس دسهتورالعمل  گیری های اندازه ویژگی

تکرار انجام گرفهت   3در  1المللی رخایر توارثی مؤس ۀ بین

های مربوط به بذر، میوه، گل، برگ، بوته و  که شامل ویژگی

جملهه مهواد جامهد     ههای فیزیولهوژی از   تعدادی از ویژگهی 

روفیهل  ، اسیدیته، فتوسنتز خالص و درصهد کل 2محلول میوه

بود. در هر وابد آزمایشی بهرای بررسهی صهفات کمیهی و     

 بوته بررسی شد.  4کیفی 

گیههری درصههد کلروفیههل، از دسههتگاه     بههرای انههدازه 

 مبنهای  بهر  دستگاه این کار سنج استفاده شد. اساس کلروفیل

 قرمهز دور  نهور  با برگ به شده تابیده قرمز نور بین اختالف

بودن  رمز در صورت زیادنور ق زیرا است، برگ از کرده عبور

. [5] شهود  کلروفیل در برگ به مقهدار بیشهتری جهذ  مهی    

 3بوته و از ههر بوتهه    4بدین منظور، از هر وابد آزمایشی 

  برگ بالگ از ابتدا، وسط و انتها انتخها  و مقهدار کلروفیهل   

 گیری شد. هنگام صب  اندازه

 دسههتگاهبهها اسههتفاده از  فتوسههنتز خههالصگیههری  انههدازه

HCM-1000  ساخت شرکتWALZ  .آلمان( انجام گرفت(

که برگ  ای هشدت نور و دمای محفظ ،گیری در طول اندازه

 6از هر وابد آزمایشی  .ثابت بود ،گرفت داخل آن قرار می

برگ از ابتدا، وسط و انتها هنگام صب  انتخها  و میهانگین   

کهه داخهل محفظهه قهرار      یسهط  برگه  ها محاسبه شهد.   آن

 تر مربر بود.م سانتی 5گرفت  می

اند از  ها عبارت میزان مواد جامد محلول موجود در میوه

قندها، اسیدها و دیگر مواد محلول موجود در شیرۀ سهلولی  

. برای [7]دهند  درصد را قند تشکیل می 90تا  80که بدود 

دسههتی اسههتفاده شههد. بعههد از  3ایههن منظههور، از رفرکتههومتر

قطهره از عصهارۀ    2 وسیلۀ آ  مقطر، کردن دستگاه به کالیبره

                                                           
1. International Board for Plant Genetic Resources Institut 

(IBPGR) 

2. Total Soluble Solids (TSS) 

3. Refrectometer, Atago, Japon 

میوه از هر توده بر روی ق مت مخصو  رفرکتومتر قهرار  

داده شد و درجۀ بریکس قرائهت و یادداشهت شهد. اعهداد     

باصله با توجهه بهه دمهای محهیط آزمایشهگاه و براسهاس       

بوتهه از ههر    4جدول مربوطه کالیبره شهد. در ههر مربلهه    

سبه میوه محا 3وابد آزمایشی انتخا  شد و برای هر بوته 

میهزان مهواد جامهد     منزلهۀ  شهده بهه   های ثبت و میانگین داده

گیهری   محلول آن ژنوتیپ در نظر گرفته شهد. بهرای انهدازه   

 سنج الکتریکی استفاده شد. pHاسیدیته، از دستگاه 

بودن توزیر اشتباهات آزمایشهی بهه    پس از آزمون نرمال

ههها بههرای  ، تجزیههۀ واریههانس داده4ویلههکه  شههاپیروروش 

شهده، انجهام گرفهت. تجزیهۀ واریهانس       ای بررسیه ویژگی

های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی بهین   ها برای ویژگی داده

گروه قهرار   3و داخل تیمارها صورت گرفت. در هر تکرار 

دارد، گروه اول مربوط به کدوی آجیلهی، گهروه دوم کهدو    

 تنبل و گروه سوم کدوی زینتی بود. 

پهذیری   ، تهوارث واریانس فنهوتیپی، ژنهوتیپی، محیطهی   

درصهد بها    5و  2عمومی و بازده ژنتیکی با شدت انتخها   

انجهام   Excelافهزار   استفاده از روابط زیر و با استفاده از نرم

 گرفت:

2 MSp MSe
1) g

r


  

22) e MSe  
2 2 23) p g e     
یری پهذ  ضرایب تنوع فنوتیپی، ژنتیکی، محیطی، تو ارث

 10و  5، 2خصوصی و بهازده ژنتیکهی بها شهدت انتخها       

افهزار   درصد با استفاده از روابط زیهر و بها اسهتفاده از نهرم    

Excel  20[انجام گرفت[: 
2

g

S e
4) CV 100

X
  

 

                                                           
4. Shapiro-Wilk 
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واریهانس   2pواریهانس ژنتیکهی،    2gدر روابط باال، 

 CVpو  CVg ،CVeواریانس محیطی و  2eفنوتیپی، 

 2hیهب ضهرایب تنهوع ژنتیکهی، محیطهی و فنهوتیپی       به ترت

انحهراف   2pبهازده ژنتیکهی،    GAپذیری عمهومی،   توارث

شهده اسهتاندارد اسهت.     دیفران یل گزینش Kمعیار فنوتیپی و 

، 62/2درصهد گهزینش بهه ترتیهب      10و  5، 2برای  Kمقدار 

طبق فرمهول در صهورت ک هر ضهریب     است.  76/1و  06/2

تنوع ژنتیکی انحراف معیار خطا و در صورت ک هر ضهریب   

 تنوع فنوتیپی انحراف معیار تیمار قرار گرفت.

برای تعیین نقش هر یک از صفات در تنوع موجهود از  

افهزار   های اصهلی بها اسهتفاده از نهرم     روش تجزیه به مؤلفه

بنهدی   وه( انجام گرفت. بهرای گهر  19)ن خۀ  SPSSآماری 

بها اسهتفاده از    1ای به روش وارد ها از تجزیۀ خوشه ژنوتیپ

 مربر فاصلۀ اقلیدسی استفاده شد. 

 

 نتایج و بحث

های عملکرد میوه و  نتایج تجزیۀ واریانس نشان داد که ویژگی

گره، ن هبت   بذر، وزن میوه، عر  میوه، طول بوته، طول میان

ل ب ها  در  ، طول گلبرگ نر و طوTSSطول به عر  میوه، 

دانهه، طهول میهوه،     درصد و صفات وزن صهد  1سط  ابتمال 

عر  بذر، طول دم میوه، اسهیدیته، فتوسهنتز خهالص، طهول     

درصهد   5گل ماده و قطهر میلهۀ پهرچم در سهط  ابتمهال       دم

 (. 2 دار وجود داشت )جدول معنا ها اختالف  اختالف بین توده

                                                           
1  . Ward 

ی هها  هها از نظهر ویژگهی    ها، تهوده  همچنین داخل گروه

عملکرد میوه، تعداد میوه، وزن میوه و صددانه، عر  میوه، 

ضخامت بذر، طول بوته و دم میوه، طهول و عهر  بهرگ،    

دههی اولیهه، ن هبت     گره، شاخه ضخامت پوست، طول میان

طول به عر  میوه، اسیدیته، طول گلبرگ و کاسهبرگ نهر،   

 1طول میلۀ پرچم، طول و قطهر ب ها  در سهط  ابتمهال     

و  TSSصفات وزن بذر، ضخامت گوشهت،  درصد و برای 

داری  درصهد اخهتالف معنها    5طول میوه در سط  ابتمهال  

دهد کهه بهین    وجود داشت. نتایج تجزیۀ واریانس نشان می

شههدۀ کهدو، تنههوع زیهادی وجههود دارد،    هههای بررسهی  تهوده 

هها بهین صهفات     منظور بهرای بررسهی اخهتالف تهوده     بدین

 . شده مقای ۀ میانگین انجام گرفت بررسی

در پژوهشی دیگر، بررسی کدوهای آجیلی بومی خوی 

و گل تان انجام گرفت. نتایج تجزیهۀ واریهانس مرکهب دو    

جهز وزن میهوه    سال نشان داده کهه بهرای کلیهۀ صهفات بهه     

ههها  داری وجههود داشههت. نتههایج پههژوهش آن اخههتالف معنهها

شده بوده کهه بها    های بررسی دهندۀ تنوع زیاد بین توده نشان

 .[9]باضر مطابقت داشت نتایج پژوهش 

ههههای مورفولهههوژیکی و  مقای هههۀ میهههانگین ویژگهههی

شده، به روش تهوکی   های بررسی فیزیولوژیکی در بین توده

دلیهل اعتمادپهذیری بیشهتر ایهن روش ن هبت بهه سهایر         به

(. در کهدوهای  3 های آمهاری انجهام گرفهت )جهدول     روش

گهروه قهرار    5و  3ترتیهب در   آجیلی عملکرد میوه و بذر به

 کنههاربراژگرفتنههد و بیشههترین عملکههرد مربههوط بههه تههودۀ  

)عملکرد میوه(، مهاباد )عملکرد بهذر( و کمتهرین عملکهرد    

داشت. برای صفات وزن میوه و بهذر   اشنویهمیوه و بذر را 

 یهران ب  کهوی گروه قرار گرفتند که بیشترین آن تهودۀ   4در 

)وزن میوه(، مهاباد )وزن بهذر( و کمتهرین مقهدار را تهودۀ     

هها از نظهر ههر یهک از صهفات درصهد        ی داشت. تودهخو

، اسیدیته، طول میوه و بوته TSSکلروفیل، فتوسنتز خالص، 

 گروه قرار گرفتند. 3در 
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مقای ۀ میانگین داخل گروه کدو تنبل و زینتی نشان داد 

کندی )تنبهل(   که بیشترین عملکرد میوه مربوط به تودۀ زایه

در کهدو تنبهل    TSSبیشترین درصهد   )زینتی(، شهر ن پیراو 

بیران و بیشهترین تعهداد میهوه در کهدوی      برای تودۀ کوی 

آجیلی ن بت به  یکدوبود.  شهر پیرانزینتی ژنوتیپ شمارۀ 

تهری دارد و   تنبل و زینتی پوست ضهخیم و گوشهت نهاز    

  تری داشت. میوۀ بلند کدوی زینتی طول دم

 سط  برگ بیشهتر در صهورت وجهود شهرایط مناسهب     

برای گیاهان، ویژگی مطلهوبی اسهت و موجهب  ذاسهازی     

شهود و چنانچهه    بیشتر و استفادۀ بیشتر از نور خورشید مهی 

مقدار کلروفیل مناسب باشد، بها افهزایش مقهدار فتوسهنتز،     

شود. بهاالترین درصهد کلروفیهل     سبب افزایش عملکرد می

لهو )آجیلهی(، فتوسهنتز خهالص و      مربوط به ژنوتیپ ساعت

رگ در بد متوسطی را داشت بود. بیشترین طول و عر  ب

درصد فتوسنتز خالص را ژنوتیهپ مهابهاد )تنبهل(، درصهد     

کلروفیل و طول و عر  برگ در بد متوسهطی داشهت را   

به خود اختصا  داد. کلروفیل رابطۀ م تقیمی بها شهرایط   

محیطههی دارد. رنهه  سههبز تیههره، نشههانۀ کلروفیههل بیشههتر و 

میهزان کلروفیهل در    [.19]درنتیجه افزایش فتوسهنتز اسهت   

گیاهههان زنههده یکههی از فاکتورهههای مهههم بفههظ ظرفیههت   

 . [18]فتوسنتزی است 

در همین راستا، مقای ۀ میانگین صهفات مورفولوژیهک   

ههای کهدوی ایرانهی در دانشهگاه گهیالن،       تعدادی از نمونه

اسهاس صهفات مربهوط بهه      ها  الباً بر نمونهصورت گرفت. 

وه، طهول و قطهر میهوه از    میوه شامل شکل میوه، رنه  میه  

که با نتایج پژوهش باضر مطابقهت   یکدیگر تفکیک شدند

پهذیری   . ضرایب تنوع فنوتیپی، محیطی، تهوارث [2]داشت 

بهرای   10و  5، 2عمومی، بازده ژنتیکی بها شهدت انتخها     

(. از ضهرایب  4 صفات کدو نشان داده شده اسهت )جهدول  

یا نداشهتن   تنوع ژنتیکی و فنوتیپی برای تعیین وجودداشتن

. مقای ۀ این ضرایب تأثیر عوامل [20]شود  تنوع استفاده می

دهد. بهاالترین   شده نشان می محیطی را روی ویژگی بررسی

ضههریب تنههوع ژنتیکههی بههرای عملکههرد میههوه و پههس از آن 

گهره اسهت.    ترتیب، طول بوته، عملکرد بذر و طول میهان  به

ههای   ترتیهب ویژگهی   بیشترین ضریب تنهوع فنهوتیپی را بهه   

عملکرد میوه، طول بوته و ضخامت گوشهت میهوه داشهت.    

ها بر روی هندوانهه نشهان داد کهه ضهرایب تنهوع       پژوهش

فنوتیپی کلیۀ صفات بیشتر از ضرایب ژنتیکی بود. با توجهه  

بودن ضرایب تنوع فنوتیپی و ژنتیکهی بهرای صهفات     به باال

ای در تنهوع   کننهده  تواند گفت که این صفات نقش تعیین می

 . [10]تیکی و فنوتیپی داشتند ژن

شهده بهرآورد    های مطالعهه  پذیری عمومی ویژگی توارث

پهذیری صهفتی    ، چنانچه توارث1شد و مطابق با استان فیلد

پذیری بهاال و   درصد باشد، صفت دارای توارث 50بیشتر از 

پهذیری متوسهط و    درصد باشهد، تهوارث   50تا  20اگر بین 

. [21]ی پهایین دارد  پهذیر  درصد صفت تهوارث  20کمتر از 

های عملکرد میوه و بذر، عر   مطابق با این نظریه، ویژگی

گره، ن هبت طهول بهه     میوه، ضخامت بذر، طول بوته و میان

 پذیری باال داشتند. توارث TSSعر  میوه و 

های وزن میوه، وزن بذر و صددانه، طول میوه و  ویژگی

خهالص،  میوه، اسیدیته، فتوسهنتز   بذر، عر  بذر، طول دم 

گل نر و ماده، طول گلبرگ نهر، قطهر میلهۀ پهرچم،      طول دم

 50الهی   20پذیری متوسهط بهین    طول و قطر ب ا  توارث

هها   درصد را داشتند که بیانگر تأثیرپذیری کمتر این ویژگهی 

ههای تعهداد میهوه، طهول و      از عوامل محیطی است. ویژگی

دههی   عر  برگ، ضخامت گوشت و پوست میهوه، شهاخه  

بت طول به عر  برگ، درصهد کلروفیهل، طهول    اولیه، ن 

میلۀ پرچم، طهول کاسهبرگ نهر، طهول گلبهرگ نهر و مهاده        

پذیری کمتری  پذیری پایین داشتند. صفاتی که توارث وراثت

شهوند.   داشته باشند، توسهط تعهداد زیهادی ژن کنتهرل مهی     

های گزینش  بنابراین، برای اصالح این صفات باید از روش

 ون نتایج استفاده کرد. براساس ژنوتیپ یا آزم

                                                           
1. Stansfield 
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های مورفولهوژیکی   پذیری عمومی ویژگی مقادیر وراثت

مراتهب بیشهتر از     کلزا نشان داد که تأثیر واریانس ژنتیکی به

علت انجام آزمهایش   وجود به واریانس محیطی است. با این 

در یک سال، ابتماالً بخشی از واریانس ژنتیکی مربوط بهه  

هها   است. همچنین پیوستگی ژناثر متقابل ژنوتیپ و محیط 

هها را   نیز بخشی از تفاوت در برآورد قابلیت توارث ویژگی

 . [1]کند  توجیه می

هرچه ن بت تنوع ژنتیکی به فنوتیپی باال باشد، بازدهی 

های مطلو  را  تواند ژنوتیپ انتخا  بیشتر است و بهتر می

از نامطلو  تشخیص داد. بیشهترین ن هبت ضهریب تنهوع     

ههای   ترتیب برای ویژگهی  رد بذر و پس از آن بهبرای عملک

گره، ن هبت طهول بهه     عملکرد میوه، عر  میوه، طول میان

 عر  میوه، ضخامت بذر و قطر میلۀ پرچم بودند. 

، 2میزان بازده ژنتیکی مورد انتظار برای شدت انتخها   

های وزن میوه، عملکرد  . ویژگیمحاسبه شددرصد  10و  5

بهازده ژنتیکهی    نیشهتر یبترتیهب   به میوه و بذر و طول میوه

دهی اولیه، طول و قطر میلۀ  های شاخه مورد انتظار و ویژگی

پرچم، قطر و طول ب ا ، ن هبت طهول بهه عهر  بهرگ      

دهی اولیه، ژنتیکی مورد نظر را داشتند.  کمترین بازده شاخه

طی پژوهشی که بر روی هندوانه انجام گرفت، نتایج میزان 

ت عملکرد میوه، وزن بذر، وزن میوه بازده ژنتیکی برای صف

و طول میوه بیشترین بازده مهورد انتظهار را داشهتند کهه بها      

 .[10]نتایج پژوهش باضر مطابقت داشت 

 

پذیری عمومی و بازده ژنتیکی در  مقادیر ضریب تنوع ژنتیکی، فنوتیپی، محیطی، نسبت تنوع ژنتیکی به محیطی، توارث .4 جدول

 های مختلف كدو در توده شده بررسی های  ویژگی

 ویژگی

ضریب 

تنوع 

 ژنتیکی

ضریب 

تنوع 

 فنوتیپی

ضریب 

تنوع 

 محیطی

پذیری  وراثت

 عمومی

ن بت ضریب 

تنوع ژنتیکی به 

 محیطی

بازده 

 ژنتیکی

(2)% 

بازده 

 ژنتیکی

(5)% 

بازده 

 ژنتیکی

(10)% 

 66/352 61/382 21/437 63/1 72/0 35/148 69/283 81/241 عملکرد میوه

 92/221 74/259 14/305 39/2 85/0 07/13 88/33 26/31 بذرعملکرد 

 15/0 17/0 20/0 35/0 11/0 14/27 83/28 74/9 تعداد میوه

 57/734 78/859 03/1010 92/0 46/0 83/19 99/26 30/18 وزن میوه

 02/0 02/0 02/0 52/0 21/0 76/22 66/25 84/11 وزن بذر

 50/2 92/2 43/3 72/0 34/0 70/21 77/26 67/15 دانه وزن صد

 15/3 69/3 4/34 73/0 35/0 97/12 07/16 48/9 طول میوه

 50/2 93/2 44/3 46/1 68/0 44/8 96/14 35/12 عر  میوه

 20/0 24/0 28/0 96/0 48/0 94/9 79/13 56/9 طول بذر

 06/0 07/0 08/0 72/0 33/0 15/9 28/11 59/6 عر  بذر

 03/0 04/0 04/0 07/1 53/0 27/8 13/12 86/8 ضخامت بذر

 78/123 89/144 21/170 27/1 61/0 18/25 75/40 04/32 طول بوته

 74/0 87/0 02/1 68/0 31/0 86/24 10/30 97/16 طول دم میوه

 59/0 70/0 82/0 30/0 08/0 45/23 50/24 10/7 طول برگ

 03/0 03/0 04/0 07/0 006/0 08/16 13/16 26/1 عر  برگ
 15/0 18/0 21/0 31/0 09/0 17/38 03/40 06/12 میوه ضخامت گوشت
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ههای اصهلی کهاهش بجهم      هدف از تجزیه بهه مؤلفهه  

در این روش، با بررسی همب تگی بین متغیرها   .هاست داده

، ها برد. در تجزیه به مؤلفه  توان به روابط بین صفات پی می

وسهیلۀ    بهه واب هته  رابطۀ همب تگی بین تعداد زیادی متغیر 

شود. نقش هر یک از صهفات در   م تقل بیان میچند مؤلفۀ 

 .[4]شود   تنوع موجود مشخص می

 1از  بیشتراول  ۀمؤلف 7 ۀمشخص یشۀر ینکهتوجه به ابا 

درصد  95/86بدود  یزیاول که چ ۀمؤلف 7از  یجهدرنت ،شد

شهد  اسهتفاده   یبررسه  بهرای  کردنهد،  یمه  یهاز تنوع را توج

قهرار گرفتنهد   ه لفه ؤم 7 یهن کهه در ا  متغیرههایی (. 5 )جدول

 متغیرهها،  بعهد  بهه  هفهتم  مؤلفۀ از داشتند و ییباال یانسوار

 بها . گرفت در نظر ثابت منزلۀ به و دارند تری پایین واریانس 

توجهه   و پایین واریانس با متغیرهایی گذاشتن کنار به توجه

با  ییفضا یرز یکدر  توانیم به متغیرهایی با واریانس باال می

 . یمداشته باش یگیری بهتر و نتیجه میبعد کمتر مطالعه کن

 99/15درصهد،   21/37ۀ اول مؤلفبیشترین تنوع توسط 

مؤلفهۀ   12/8ۀ سهوم،  مؤلفدرصد  02/11ۀ دوم، مؤلفدرصد 

 63/3مؤلفۀ ششم و  11/4درصد مؤلفۀ پنجم،  87/6چهارم، 

 ۀ هفتم بود.مؤلفمربوط به 

ۀ اول، اهمیت و سهم صهفات در توجیهه تنهوع    مؤلفدر  

کی کهه بیشهترین درصهد را شهامل بودنهد مربهوط بهه        ژنتی

گههره،  هههای وزن میههوه، عههر  میههوه، طههول میههان  ویژگههی

، TSSدانهه،   دهی اولیه، عملکرد میوه، وزن بذر و صهد  شاخه

گل، طهول کاسهبرگ    میوه، طول دم اسیدیته، طول میوه و دم 

نر و ماده، ضخامت پوسهت، ن هبت وزن میهوه بهه دانهه و      

ههای   تهرین ویژگهی   در مؤلفۀ دوم، مهمفتوسنتز خالص بود. 

تعداد میوه، عر  بذر، طول و عر  برگ، طهول گلبهرگ   

نر و ماده، طول و قطر ب ا  بود. در مؤلفۀ سوم طول بهذر  

ها بودند. در مؤلفۀ چههارم   ترین ویژگی و میلۀ پرچم از مهم

گهل نهر، در    طول به عر  برگ، در مؤلفۀ پهنجم طهول دم  

در مؤلفهۀ هفهتم ضهخامت    مؤلفۀ ششم ضخامت گوشت و 

آمهده   دست بذر ضرایب بیشتری داشتند. با توجه به نتایج به

توان مؤلفۀ اول را وزن میوه، مؤلفۀ دوم را طول ب ا  و  می

مؤلفۀ سوم را طول گلبرگ ماده تعریف کرد. نتایج باصهل  

ههای   ها نشان داد که بها گهزینش ترکیهب    از تجزیه به مؤلفه

مکهان بهبهود وزن میهوه و گهل     هها ا  متفاوتی از این ویژگهی 

 وجود دارد. 

تودۀ بهومی کهدو تنبهل کهه از      115در پژوهشی دیگر، 

آوری شههده بههود، از نظههر   منههاطق مختلههف ترکیههه جمههر 

های مورفولوژیکی بررسی شدند. در نتایج تجزیه به  ویژگی

درصهد از تغییهرات را    65مؤلفهۀ اول   5های اصهلی،   مؤلفه

ط به وزن میهوه، طهول و   توجیه کرد. بیشترین ضرایب مربو

عر  میوه، طول بذر و ضخامت گوشت بود که بها نتهایج   

پژوهش باضر، از نظر صفات وزن میوه و عر  میوه کهه  

. طههی [12]بیشههترین ضههرایب را داشههتند مطابقههت داشههت 

 78مؤلفهۀ اول   5پژوهشی کهه روی هندوانهه انجهام شهد،     

 درصد از تغییرات را توجیه کردند. صفت عر  میوه، وزن

میوه، عملکرد و طول میوه در مؤلفۀ اول بیشهترین تهأثیر را   

ههای مههم در    داشتند که با پژوهش باضر از نظهر ویژگهی  

 .[10]مؤلفۀ اول مطابقت دارد 

ها براساس فاصلۀ ژنتیکی، وقتی در یک  بندی توده گروه

زمهان، چنهدین    طهور ههم   برنامۀ اصالبی مؤثر است که بهه 

منظور تعیهین الگهوی     یل بهبررسی شوند. به همین دل صفت 

ها و تعیین فاصلۀ ژنتیکی بین  بندی توده تنوع ژنتیکی، گروه

ای انجام گرفت. با توجه به دنهدروگرام   ها، تجزیۀ خوشه آن

ای بهه روش وارد و براسهاس مربهر فواصهل      تجزیۀ خوشه

، 10اقلیدسی و بها در نظهر گهرفتن خهط بهرش در فاصهلۀ       

شهامل کهدوی آجیلهی،     گروه اصهلی  3های کدو به  ژنوتیپ

گهروه و   زیهر  3زینتی و تنبل تق یم شد. کدوی آجیلهی بهه   

 (.1 گروه تق یم شد )شکل زیر 2کدو تنبل به 
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 اصلی ۀمؤلف 7ها برای  كل، درصد تجمعی واریانس ۀشده توسط هر مؤلف بردارهای مشخصه، نسبت واریانس توجیه. 5 جدول

 مؤلفۀ هفتم مؤلفۀ ششم مؤلفۀ پنجم چهارم مؤلفۀ مؤلفۀ سوم مؤلفۀ دوم مؤلفۀ اول ویژگی

 218/0 099/0 049/0 -067/0 -200/0 -368/0 844/0 عملکرد میوه
 -412/0 041/0 435/0 159/0 -396/0 -255/0 -/280 عملکرد بذر
 264/0 157/0 215/0 -083/0 161/0 -692/0 397/0 تعداد میوه
 -073/0 -073/0 078/0 /060 -087/0 206/0 906/0 وزن میوه
 -343/0 006/0 -336/0 310/0 -058/0 157/0 734/0 وزن بذر
 -157/0 -241/0 -148/0 292/0 226/0 -345/0 /707 دانه وزن صد
 042/0 -303/0 571/0 -315/0 081/0 023/0 600/0 طول میوه
 -036/0 -029/0 -033/0 138/0 -187/0 228/0 904/0 میوه عر 
 -172/0 149/0 -235/0 359/0 524/0 381/0 466/0 طول بذر
 -141/0 169/0 084/0 242/0 -133/0 537/0 686/0 عر  بذر
 495/0 -037/0 238/0 315/0 -210/0 -168/0 692/0 ضخامت بذر
 184/0 -152/0 -287/0 377/0 -006/0 061/0 806/0 طول بوته

 079/0 187/0 -164/0 323/0 452/0 -424/0 563/0 طول دم میوه
 094/0 -049/0 188/0 361/0 424/0 629/0 -422/0 طول برگ
 019/0 116/0 121/0 127/0 385/0 704/0 -465/0 عر  برگ

 -215/0 493/0 -080/0 -206/0 221/0 324/0 527/0 ضخامت گوشت
 202/0 010/0 -257/0 -073/0 338/0 -137/0 -823/0 ضخامت پوست

 161/0 -189/0 -114/0 127/0 063/0 -244/0 -888/0 گره طول میان
 -054/0 027/0 106/0 119/0 -096/0 -038/0 868/0 دهی اولیه شاخه

 225/0 -313/0 194/0 711/0 355/0 243/0 -228/0 ن بت طول به عر  برگ
 066/0 003/0 363/0 -341/0 155/0 -238/0 -677/0 ن بت وزن میوه به دانه

TSS 673/0 171/0- 230/0- 033/0- 328/0- 451/0- 165/0- 
 227/0 231/0 -254/0 -314/0 -305/0 304/0 717/0 اسیدیته

 134/0 258/0 167/0 524/0 -221/0 212/0 -518/0 فتوسنتز خالص
 -055/0 -371/0 128/0 356/0 -512/0 294/0 -433/0 درصد کلروفیل

 -071/0 -190/0 497/0 -348/0 450/0 271/0 505/0 گل ماده طول دم
 001/0 -058/0 572/0 -445/0 420/0 073/0 462/0 گل نر طول دم

 -144/0 -003/0 -154/0 006/0 738/0 /511 -136/0 طول گلبرگ ماده
 080/0 -063/0 -063/0 -350/0 138/0 778/0 -173/0 طول گلبرگ نر

 -001/0 103/0 -345/0 -182/0 418/0 065/0 721/0 طول کاسبرگ ماده
 240/0 003/0 025/0 -293/0 200/0 499/0 647/0 طول کاسبرگ نر
 198/0 019/0 -/080 -049/0 -236/0 836/0 361/0 طول ب ا 
 -118/0 -157/0 010/0 -141/0 -444/0 593/0 445/0 قطر ب ا 

 195/0 -055/0 138/0 -167/0 -586/0 499/0 -455/0 طول میله پرچم
 195/0 448/0 435/0 105/0 -357/0 298/0 -302/0 قطر میله پرچم

 633/3 112/4 866/6 122/8 023/11 989/15 37/213 شده ن بت واریانس توجیه
 958/86 325/83 213/79 347/72 225/64 202/53 37/213 واریانس تجمعی

 271/1 439/1 403/2 843/2 858/3 596/5 025/13 های مشخصه ریشه
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 ردكدو به روش وا تودۀ 18ای  خوشه ۀحاصل از تجزی دندروگرام .1 شکل

 

 گروه کدو آجيلی 

کنهدی، اشهنویه،    های زایهه  در این گروه توده زیرگروه اول:

های وزن  بیران و کناربراژ قرار گرفتند. از نظر ویژگی کوی 

ها ضخیم و  میوه و وزن بذر در بد باالیی بودند. پوست آن

جملهه عهر  و    شهده از  مطالعهه  ههای   از نظر بیشتر ویژگهی 

میوه، طهول و عهر  بهرگ،      ضخامت بذر، طول بوته و دم

، TSSضخامت گوشت، ن بت طول به عر  برگ و میوه، 

های گل  اسیدیته، فتوسنتز خالص، درصد کلروفیل و ویژگی

در بد متوسط قرار داشتند. همچنهین ایهن گهروه عملکهرد     

 میوه و بذر خوبی داشتند.

لهو،   های این گروه شامل علی بیه   توده زیرگروه دوم:

لو و خهوی بهود. در ایهن گهروه،      اعتلو، اخچالر، س جهت

ههای آن،   بیشترین تعداد کدو آجیلی قرار گرفت و ژنوتیهپ 

ههای تعهداد    وزن میوه و بذر کمتری داشته و از نظر ویژگی

میوه، ضخامت گوشت، فتوسنتز خالص، درصد کلروفیهل و  

طههول میلههۀ پههرچم در بههد بههاالیی بودنههد. طههول بوتههه و  

ها  مچنین عملکرد میوۀ آندهی اولیۀ کمتری دارند و ه شاخه

تواند  ولی عملکرد بذر باالیی داشتند که علت آن می  کم بود

 تعداد زیاد بذر در داخل میوه باشد.

علیها و مهابهاد    شامل دو تهودۀ وقهاملوی   زیرگروه سوم:

تهر   ، اسیدیتۀ پایینTSSهای بارز این گروه  بودند. از ویژگی

همچنین طهول   و طول و قطر میلۀ پرچم بلندتری داشتند و

بوتۀ این گروه کوتاه بود. ایهن گهروه نیهز نظیهر گهروه دوم      

و تعهداد میهوۀ     عملکرد میوۀ پایین، ولی عملکهرد بهذر بهاال   

ها بزرگ و عر  کمتهر، بهذر    کمتری داشتند. طول میوۀ آن

این گروه ضخیم بود. ضخامت گوشت و پوست متوسهطی  

 و ن بت طول به عر  برگ و میوۀ باالیی داشتند.
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 گروه کدو زینتی

شهر و خوی در این گروه قرار گرفت. کدوی  دو تودۀ پیران

.  زینتی ن بت به آجیلی و تنبل تعداد میهوۀ بیشهتری داشهت   

دانهه، طهول    عملکرد میوه و بذر، وزن میوه، وزن بذر و صد

گهره، ن هبت    میوه، ضخامت پوست و گوشت، طهول میهان  

ۀ این گروه گل نر و ماد طول به عر  میوه و برگ، طول دم

هها کوچهک بهود و     متوسط بهود. طهول و عهر  بهرگ آن    

هها   فتوسنتز خالص و درصد کلروفیل کمتری داشتند. زینتی

جمله طول گلبرگ نر و ماده، طول  های گل از از نظر ویژگی

تهری ن هبت    کاسبرگ نر و ماده، طول و قطر ب ا  کوچک

 به آجیلی و تنبل دارند.

 

 گروه کدو تنبل

تپهه و مهابهاد قهرار     ر این گروه، تودۀ قورتد زیرگروه اول:

گرفت. کدو تنبل ن بت به آجیلی و زینتی ضخامت پوست 

گره بلندتر و از  ها، طول میان کمتری دارد و عملکرد میوۀ آن

ها قدرت رشد بهاالتری   نظر اندازۀ بوته ن بت به سایر توده

 باالیی دارند. TSSمیوه بلندی داشتند و  دارند. این گروه دم 

و فتوسنتز خالص و درصد کلروفیل   تر طول و برگ کوچک

ههای بهارز ایهن گهروه اینکهه       تری داشتند. از ویژگهی  پایین

گهره بلنهدتری ن هبت بهه      اسیدیتۀ باالیی دارند و طول میان

های این گروه این است کهه   ها داشتند. از ویژگی سایر گروه

یهوه  تر، عملکرد م میوۀ بلندتر، طول و قطر ب ا  کوچک دم 

 و بذر خو  و ن بت طول به عر  میوۀ باالیی دارند.

کنهدی   بیران، زایه این گروه شامل کوی  گروه دوم: زیر

های بارز این گروه، از نظر عملکهرد   و خوی بود. از ویژگی

، TSSگهره،   میوه، وزن میوه، طول و عر  میوه، طول میهان 

طول و قطر ب ا  بیشترین مقدار را داشت. طول و عهر   

های این گروه  ، فتوسنتز خالص و درصد کلروفیل تودهبرگ

نظیر زیرگروه اول کدو تنبل پایین بود. طول و عهر  بهذر   

های این گروه، اندازۀ متوسهطی داشهتند و گوشهت     ژنوتیپ

گل نر و ماده و طول کاسبرگ نهر   بود. طول دم  میوه ضخیم

 و مادۀ بلندی داشتند. 

بین تودۀ شهمارۀ  بیشترین فاصلۀ ژنتیکی در کدو آجیلی 

لو(، و در کدو تنبل میهان   )ساعت 17براژ( و شمارۀ  )کنار 8

دسهت آمهد.    )خهوی( بهه   12کندی( و  )زایه 15تودۀ شمارۀ 

ههای عملکهرد میهوه،     کندی کدو تنبل، در ویژگهی  تودۀ زایه

تعداد میوه، وزن میوه، طول کاسهبرگ نهر و مهاده، بهتهرین     

تهودۀ کهدو آجیلهی    ژنوتیپ در بین کدو تنبل بود. همچنین 

لهو بیشهترین    )مهاباد( که بعد از تودۀ ساعت 14کنار شمارۀ 

فاصلۀ ژنتیکی را با کنار براژ داشت، کمترین طهول بوتهه و   

گهره و   ترین طول میان بیشترین عملکرد بذر را داشت. کوتاه

دههی   های، شاخه بیشترین وزن صددانه دارد. از نظر ویژگی

داد میوه، طول و عر  بهذر،  اولیه، وزن میوه، وزن بذر، تع

ضخامت بذر، درصد کلروفیل و فتوسهنتز خهالص در بهد    

متوسط و خوبی داشت. با توجه به فاصلۀ ژنتیکی زیاد بهین  

کندی با خهوی )تنبهل( بها     براژ )آجیلی( و زایه مهاباد با کنار

توان به دست آورد و  انجام تالقی، هتروسیس بیشتری را می

مواد اولیه برای اصالح ارقهام جدیهد   عنوان  ها به از نتایج آن

استفاده کرد. براساس نتایج پهژوهش باضهر، وجهود تنهوع     

های کدو و با توجه به رخهایر ژنتیکهی    ژنتیکی باال بین توده

ارزشمند موجود در کشور، لهزوم بفهظ و توجهه بهه ایهن      

 تواند مفید باشد.  های اصالبی، می رخایر در برنامه

ههههای  ولی و روشاسهههتفاده از نشهههانگرهای مولکههه  

بیوتکنولوژی مختلف در مطالعهات آینهده بهرای شناسهایی     

طور  شده، به پالسم کدوی مطالعه ژنتیکی در ژرم  چنین تنوع

تواند در مدیریت مناسب بهرای اههداف    مؤثر و کاراتری می

اصالبی مختلف در کدو مفید باشهد. بنهابراین، اسهتفاده از    

ع ژنتیکههی منظههور تأییههد تنههو  نشههانگرهای مولکههولی بههه 

 شود.  شده در این پژوهش پیشنهاد می مشاهده

منظور اطالع از خوا   ها از نظر بیوشیمیایی به ژنوتیپ

های موجود  ها با سایر توده ها بررسی شود. توده شیمیایی آن
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ههای برتهر مقای هه شهود.      منظور معرفهی تهوده   در کشور به

ههای موجهود در کشهور بها بیهان       اطلس رنگی از ژنوتیهپ 

 ها تهیه شود. ها و خصوصیات آن یویژگ

 

 گيری نتيجه

براساس نتایج باصل از تجزیۀ واریانس، اثر ژنوتیپ بهرای  

دار بود. استفاده از ارقهام بهومی    شده معنا های بررسی ویژگی

دارای وزن میوۀ باال و طول بوتۀ متوسط مناسب بهرای ههر   

تواند به افزایش عملکرد کدو منجر شود. کشهت   منطقه، می

واقهر   امی کهه پتان هیل الزم بهرای تولیهد را ندارنهد، در     ارق

برنهد. اخهتالف    های موجود را برای تولید از بین می فرصت

ناچیز موجود بین ضریب تنهوع فنهوتیپی و ژنهوتیپی بهرای     

دهد که بخش عمدۀ تنهوع   شده نشان می های مطالعه ویژگی

موجود ناشی از تفاوت ژنوتیپی است و محیط تأثیر انهدکی  

 .دارد

براساس نتایج باصل از پژوهش باضر، تنوع ژنتیکهی  

هههای  هههای کههدو از نظههر ویژگههی ای بههین ژنوتیههپ گ ههترده

بودن این رخهایر   شده وجود دارد که بیانگر ارزشمند بررسی 

ست.  ها و لزوم توجه بیشتر در بفظ، ارزیابی و شناسایی آن

با توجه به اینکه ههدف از انجهام تجزیهۀ ضهرایب علیهت،      

ههایی   جزایهی از عملکهرد اسهت کهه دارای ویژگهی     تعیین ا

قبیل همب تگی و اثر م هتقیم بهاال بها عملکهرد باشهند و       از

دارای بداقل آثهار  یرم هتقیم منفهی از       همچنین این اجزا

عنهوان   ها بر عملکرد است و بتواننهد بهه   طریق سایر ویژگی

 های اصالبی استفاده شوند.  معیار انتخا  در برنامه

نتایج تجزیۀ کالستر بیشترین فاصلۀ ژنتیکهی   با توجه به

آجیلی بیشترین فاصلۀ ژنتیکی در کدو آجیلی بهین    در کدو

لو( و در کدو  )ساعت 17براژ( و شمارۀ  )کنار 8تودۀ شمارۀ 

)خهوی( بهه    12کنهدی( و   )زایهه  15تنبل میان تودۀ شمارۀ 

کندی )کدو تنبل( و مهاباد )آجیلی( در  دست آمد. تودۀ زایه

ها بهتهرین بودنهد. همچنهین تهودۀ کهدو       اری از ویژگیب ی

لهو   )مهاباد(، کهه بعهد از ژنوتیهپ سهاعت     14آجیلی شمارۀ 

بیشترین فاصلۀ ژنتیکی را با کنار براژ داشت دارای کمترین 

تهرین طهول    طول بوته و بیشترین عملکرد بذر بود و کوتهاه 

ههای   گره و بیشترین وزن صددانه دارد و از نظر ویژگی میان

دهی اولیه، وزن میوه، وزن بذر، تعداد میهوه، طهول و    شاخه

عر  بهذر، ضهخامت بهذر، درصهد کلروفیهل و فتوسهنتز       

خالص در بد متوسط و خوبی داشت. با توجه بهه فاصهلۀ   

تهوان،   های فوق با انجهام تالقهی مهی    ژنتیکی زیاد بین توده

منزلۀ  ها به هتروسیس بیشتری را به دست آورد و از نتایج آن

 اولیه برای اصالح ارقام جدید استفاده کرد.  مواد

 

 منابع

زاده م و  ر، ولهی  مقهدم م، ابمهدی م   امیری او هان ح،  .1

پههذیری عملکههرد دانههه و  وراثههت( »1381ر ) شههکیبا م

«. اجزای عملکرد کلزا در شرایط عادی و تنش خشکی

 .199ه  179(: 2)18. نهال و بذر

ایی از هه  ( بررسی تنوع ژنتیکهی نمونهه  1392برزگر ر ) .2

هههای کههدوی ایههران بهها اسههتفاده از خصوصههیات  گونههه

دانشگاه گهیالن.   .مرفولوژیکی، مولکولی و بیوشیمیایی

  .دکتری ۀرسالرشت. 

 فنهاوری  و آمار کشاورزی. دفتر آمارنامه (1390نام ) بی .3

 وزارت اقتصهادی،  و ریهزی  برنامهه  معاونهت  اطالعات،

 کشاورزی. جهاد

 (1382)نصهههرتی ح و بیهههدری ش   ،م ع جعفهههری .4

بررسی عملکرد علوفه، صفات مرفولوژیکی و صفات »

 Medicagoرقم و اکوتیپ یونجه زراعی  18کیفی در 

sativa شههرایط مطلههو  و تههنش خشههکی.    در دو »

تحقیقات ژنتیک و اصالح گیاههان مرتعهی و جنگلهی    
هها و مراتهر،    . انتشارات مؤس ه تحقیقات جنگهل ایران

11 :63-103. 



 و فیزیولوژیکیهای بومی كدوی شمال غرب ایران از نظر صفات مورفولوژیکی  توده بررسی تنوع ژنتیکی

 

 1394بهار و تابستان   1 شماره  3دوره 
123 

فیزیولهوژیکی اثههر تههنش   بررسههی( 1386)ب هینی پ   .5

 .های مختلف بهرنج  ای ژنوتیپ گیاهچه ۀسرما در مربل

 .رساله دکتریاهواز. دانشگاه شهید چمران اهواز. 

بررسی تنوع ( »1382دشتی ف، کاشی ع و وزوائی ع ) .6

 Allium)هههای تههرۀ ایرانههی   ژنتیکههی در بههین تههوده 

ampeloprasum sspp. Persicum)   بهها اسههتفاده از

 .100-87(: 1)19. نهال و بذر«. یکیصفات مرفولوژ

. مرکهز  فیزیولوژی پس از برداشهت ( 1389رابمی م ) .7

  . 437نشر دانشگاه شیراز، شیراز، 

. جلد دوم، موس هه  گیاهان دارویی (1383زرگری ع ) .8

  . 930 انتشارات و چاپ. تهران،

 ههای  تهوده  تنهوع  بررسهی ( »1391شین ف و بزی ح ) .9

 ملهی  همهایش «. نگل هتا  اسهتان  در آجیلهی  کدو بومی

 دانشگاه دارویی بجنورد، گیاهان و طبیعی های فرآورده

 شمالی. خراسان پزشکی علوم

( 1388نههارویی م ر، الههه دو م، قاسههمی آ و فنههایی ح ر ) .10

ههای   پذیری عمومی تهوده  بررسی تنوع ژنتیکی و توارث»

  .103ه  95(: 40)3. علوم با بانی«. محلی هندوانه سی تان

11. Anders TC (2000) An overview of the oil 

pumpkin. Cucurbita Genet Coop Rep. 23: 87-88.  

12. Balkaya A, Ozbakir M and Sait Kurtar E (2010) 

The phenotypic diversity and fruit 

characterization of winter squash (Cucurbita 

maxima) populations from the Black Sea Region 

of Turkey. African Journal of Biotechnology. 9: 

152-162. 

13. Barboza NF, Albertazzi J, Sibaja JA, Mora F, 

Astorga C and Ramírez P (2012) Analysis of 

genetic diversity of Cucurbita moschata (D.) 

germplasm accessions from Mesoamerica 

revealed by PCR SSCP and chloroplast sequence 

data. Scientia Horticulturae. 134: 60-71. 

14. FAO-Food and Agriculture Organization (2012) 

Statistic Database [Online]. Available at 

http://www.factfish.com/statistic/pumpkins. 

15. Ferriol M, Pico B and Nuez F (2003) Genetic 

diversity of a germplasm collection of Cucurbita 

pepousing SRAP and AFLP markers. Theor 

Appl Genet. 107: 271-282. 

16. Girorgio J, Leo L, Zacheo G and Lamasces N 

(2007) Evaluation of 52 almond (Prunus 

Amygdalus Batch) cultivars from the Apulia 

region in Southern Italy. Science and 

Biotecknology. 82: 541-546. 

17. Grisales SO, García DB And Vallejo Cabrera 

FA (2009) Effect of inbreeding on the quality 

traits of squash fruit. Acta Agronómica. 58-3. 

18. Jiang Y and Huang N (2001) Drought and heat 

stress injury to two cool-season turfgrasses in 

relation to antioxidant metabolism and lipid 

peroxidation. Crop Sciience. 41: 436-442. 

19. Klamkowsky K and Ttreder W (2006) 

Morphological and physiological response of 

strawberry plants to water stress. Agriculturai 

conspectus scientificus. 71: 159-165. 

20. Pistorale SM, Abbott LA and Adriana A (2008) 

Genetic diversity and broad sense heritability in 

tall wheatgrass (Thinopyrum ponticum). Ciencia 

e Investigación Agraria. 35: 213-218.  

21. Stansfield WD (1991) Theory and Problems in 

Genetics. Mc Graw-Hill, New York. pp. 107-111. 

  


